
แบบ  สขร. 1

ลําดับที่  งานจัดซื้อ/จัดจ้าง
 วงเงิน

งบประมาณที่
จะซื้อ/จ้าง

 ราคากลาง 
(บาท) วิธีซื้อ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของเอกสาร
เบิกจ่ายเลขฏีกาหรือใบสั่ง

ซื้อ/สั่งจ้าง

ผู้เสนอราคา  ราคาที่เสนอ 
(บาท) ผู้ได้รับการคัดเลือก

 ราคาที่ตกลง
ซื้อ/จ้าง 
(บาท)

1 จ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัย 7,000.00      7,000.00      เฉพาะเจาะจง นายบุญรอด รอดคลองตัน 7,000.00      นายบุญรอด รอดคลองตัน 7,000.00       พิจารณาแล้วราคาเหมะสม ศพจ.ตราด 0025.1/2562
จํานวน 1 อัตรา ลว.14 ก.พ.62

2 วัสดุเขื้อเพลิงและหล่อลื่น 5,000.00      5,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัทเติมเต็ม ปิโตรเลี่ยนมจํากัด 5,000.00      บริษัทเติมเต็ม ปิโตรเลี่ยนม
จํากัด 5,000.00       พิจารณาแล้วราคาเหมะสม ฎ315/62

จํานวน 1 รายการ ลว. 6 มิ.ย.62
3 จ้างเหมาบริการงานรักษาความสะอาด 7,000.00      7,000.00      เฉพาะเจาะจง นางสาวเอื้มพร พวงแก้ว 7,000.00      นางสาวเอื้อมพร พวงแก้ว 7,000.00       พิจารณาแล้วราคาเหมะสม ศพจ.ตราด 0039/2562

จํานวน 1 อัตรา ลว.14 ก.พ.62

4 วัสดุเขื้อเพลิงและหล่อลื่น 7,000.00      7,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัทเติมเต็ม ปิโตรเลี่ยนมจํากัด 7,000.00      บริษัทเติมเต็ม ปิโตรเลี่ยนม
จํากัด 7,000.00       พิจารณาแล้วราคาเหมะสม ฎ 317/62

จํานวน 2 รายการ ลว.6 มิ.ย.62
5 วัสดุคอมพิวเตอร์ 3,000.00      2,550.00      เฉพาะเจาะจง ร้านบูรณะพาณิชย์ 2,550.00      ร้านบูรณะพาณิชย์ 2,550.00       พิจารณาแล้วราคาเหมะสม ฎ 328/62

จํานวน 2 รายการ ลว.12 มิ.ย.62
วัสดุงานบ้านงานครัว 2,000.00      1,776.00      เฉพาะเจาะจง ร้านบูรณะพาณิชย์ 1,776.00      ร้านบูรณะพาณิชย์ 1,776.00       พิจารณาแล้วราคาเหมะสม
จํานวน 6 รายการ

6 วัสดุการเกษตร 300.00        212.93        เฉพาะเจาะจง ร้านหาดใหญ่เครื่องครัว ตราด 212.93        ร้านหาดใหญ่เครื่องครัว ตราด 212.93         พิจารณาแล้วราคาเหมะสม ฎ 329/62

จํานวน 1รายการ ลว.12 มิ.ย.62

วัสดุการเกษตร 1,000.00      845.30        เฉพาะเจาะจง ร้านหาดใหญ่เครื่องครัว ตราด 845.30        ร้านหาดใหญ่เครื่องครัว ตราด 845.30         พิจารณาแล้วราคาเหมะสม

จํานวน 1 รายการ

7 จ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์อาหารกุ้งชนิดผง 2,140.00      2,140.00      เฉพาะเจาะจง บริษัทห้องปฏิบัติการกลาง
(ประเทศไทย) จํากัด 2,140.00      บริษัทห้องปฏิบัติการกลาง

(ประเทศไทย) จํากัด 2,140.00       พิจารณาแล้วราคาเหมะสม ฎ 330/62

จํานวน 1 รายการ ลว 12 มิ.ย.62
8 วัสดุสํานักงาน 2,500.00      2,210.00      เฉพาะเจาะจง ร้านบูรณะพาณิชย์ 2,210.00      ร้านบูรณะพาณิชย์ 2,210.00       พิจารณาแล้วราคาเหมะสม ฎ 331/62

จํานวน 4 รายการ ลว.12 มิ.ย.62

9 วัสดุการเกษตร 200.00        168.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิส
เทม จํากัด 168.00        บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิส

เทม จํากัด 168.00         พิจารณาแล้วราคาเหมะสม ฎ 334/62

จํานวน 1 รายการ ลว. 12 มิ.ย.62

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน  2562
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้กจืดตราด

วันที่  30    เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2562 
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10 วัสดุการเกษตร 600.00        600.00        เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด เอี้ยวเซ่งเฮง
หลีตราด 600.00        ห้างหุ้นส่วนจํากัด เอี้ยวเซ่งเฮง

หลีตราด 600.00         พิจารณาแล้วราคาเหมะสม ฎ335/62

จํานวน 1 รายการ ลว.12 มิ.ย.62

11 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 2,500.00      2,500.00      เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด ต.การยาง
ศูนย์ล้อ 2,500.00      ห้างหุ้นส่วนจํากัด ต.การยาง

ศูนย์ล้อ 2,500.00       พิจารณาแล้วราคาเหมะสม ฎ 336/62

จํานวน 1 รายการ ลว.12 มิ.ย.62

12 วัสดุการเกษตร 500.00        476.00        เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัดตราด
เกษมศาสติ์ค้าวัสดุ 476.00        ห้างหุ้นส่วนจํากัดตราด

เกษมศาสติ์ค้าวัสดุ 476.00         พิจารณาแล้วราคาเหมะสม ฎ 337/62

จํานวน  2 รายการ ลว.12 มิ.ย.62
13 วัสดุการเกษตร 700.00        700.00        เฉพาะเจาะจง ร้านดอนจวนแก็ส 700.00        ร้านดอนจวนแก็ส 700.00         พิจารณาแล้วราคาเหมะสม ฎ 338/62

จํานวน 1 รายการ ลว.12 มิ.ย.62
14 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 2,000.00      1,995.00      เฉพาะเจาะจง บริษัททีโอที จําดัด(มหาชน) 1,995.00      บริษัททีโอที จําดัด(มหาชน) 1,995.00       พิจารณาแล้วราคาเหมะสม ฎ 339/62

จํานวน 1 รายการ ลว.13 มิ.ย.62

15 วัสดุการเกษตร 200.00        194.00        เฉพาะเจาะจง บริษัทสยามแม็คโคร จํากัด
(มหาชน) 194.00        บริษัทสยามแม็คโคร จํากัด

(มหาชน) 194.00         พิจารณาแล้วราคาเหมะสม ฎ 141/62

จํานวน 1 รายการ ลว.13 มิ.ย.62

16 วัสดุการเกษตร 45,160.00    45,160.00    เฉพาะเจาะจง บริษัทไอดัก จํากัด 45,160.00    บริษัทไอดัก จํากัด 45,160.00     พิจารณาแล้วราคาเหมะสม ศพจ.ตราด 0036/2562 
(7012754476)

จํานวน 6 รายการ ลว.22 มี.ค.62

17 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ 9,500.00      9,313.55      เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัดอีซูซุตราดเซลส์ 9,313.55      ห้างหุ้นส่วนจํากัดอีซูซุตราด
เซลส์ 9,313.55       พิจารณาแล้วราคาเหมะสม ศพจ.ตราด 0045/2562

ชบ 1916 กทม. ลว.17 มิ.ย.62
18 วัสดุการเกษตร 19,800.00    19,800.00    เฉพาะเจาะจง บริษัทไอดัก จํากัด 19,800.00    บริษัทไอดัก จํากัด 19,800.00     พิจารณาแล้วราคาเหมะสม ศพจ.ตราด 0044/2562

จํานวน 2 รายการ ลว.17 มิ.ย.62
19 วัสดุการเกษตร 2,600.00      2,600.00      เฉพาะเจาะจง บริษัทไอดัก จํากัด 2,600.00      บริษัทไอดัก จํากัด 2,600.00       พิจารณาแล้วราคาเหมะสม ฎ 348/62

จํานวน 1 รายการ ลว.24 มิ.ย.62


